
 اًَاع پر در پرًذگاى

 پر اًَاع

 تال پرّاى است هختلف اًذازُ ٍ رًگ حتى ٍ ضکل ًظر از پرًذگاى تذى هختلف ًقاط در پرّا ساختواى

 قاتل هرغ تذى در پر ًَع سِ هعوَالً. است تذى هحافظت ٍ ًگْذاضتي گرم تراى پرّا ساير ٍ پرٍاز هخػَظ

 .ضکل سَزًى پرّاى پر، پَش يا کَچک پرّاى پرّا، ضاُ يا تسرگ پرّاى ضاهل کِ است تطخيع

 پرّا ضاُ يا تسرگ پرّاى   

 ٍ تال پرّاى. تاضذ گرفتِ قرار ديگر پرّاى است هوکي آًْا زير در ٍ اًذ پَضاًذُ را هرغ تذى خارج از پرّا ايي

 .کٌذ هى فرق جٌس ٍ ًژاد تِ تستِ ٍ کن تسرگ پرّاى تعذاد. رٍد هى ضوار تِ دستِ ايي جسء دم

 قسوت است تَپر تاال در ٍ تَخالى پائيي در کِ تاضذ هى( Quill) اغلى ضاخِ يک داراى تسرگ پرّاى

 .ضَد  هى ًاهيذُ( Rachiss) راضيس ًام تِ آى تَپر قسوت ٍ( Calamus) کاالهَس ًام تِ آى تَخالى

 ايي از يک ّر از گَيٌذ هى( Barber) ريص آًْا تِ کِ است فرعى ّاى ضاخِ داراى طرف دٍ از تَپر قسوت

. گَيٌذ Barbules يا ريطک آًْا تِ کِ ضذُ جذا طرف دٍ از ّن هَازات تِ ديگرى فرعى ّاى ضاخِ ّا ريص

 .تاضذ هى کَچکترى اًطعاتات داراى خَد اًتْائيى قسوت در فرعى ّاى ضاخِ

 پر پَش يا کَچک پرّاى   

 پَضاًذ هى را آًْا رٍى ّا قسوت از تعضى در تسرگ پرّاى اغلة ٍ گيرد هى فرا را تذى توام هعوَالً پرّا ايي

 تسرگ پرّاى از زيادتر العادُ فَق آًْا تعذاد ٍ است تذى پَضص ٍ حفظ پرّا ايي ٍظيفِ( ّا تال هاًٌذ)

 .تاضذ هى

 ضکل سَزًى پرّاى   

 فرٍ هرغ تذى پَست اپيذرم اليِ در کِ کَچکى فَليکَل داخل ٍ گرفتِ قرار کَچک پرّاى زير در پرّا ايي

 ايي کردى جذا ٍلى گيرد، هى غَرت آساًى تِ داخلى ّاى فَليکَل از تسرگ پرّاى کردى جذا. است رفتِ

 ّرقذر گَضتى ًژادّاى در کٌٌذ هى زائل پَست رٍى از ضعلِ يا ٍ تيس چاقَّاى تا را ضکل سَزًى پرّاى

 .است تر هطلَب تاضذ کوتر ضکل سَزًى پرّاى ايي تعذاد


